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Motieven 
Dibevo is de brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierensector. Dibevo 

verenigt de gehele bedrijfskolom binnen de huisdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat 

ruim 1.600 bedrijven en bestaat uit fabrikanten en groothandels, im- en exporteurs, dieren-, aquarium- 

en hengelsportspeciaalzaken en dierverzorgende bedrijven (dierenpensions en trimsalons). Daarnaast 

zijn beroepsverenigingen ABHB (trimsalons) en HUS (hondenuitlaatservices) bij Dibevo aangesloten. Dit 

betreft in totaal circa 1.000 bedrijven. 

 

Dibevo onderschrijft het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 

gezelschapsdierenbranche. Het is duidelijk dat er actie ondernomen moet worden om bewust om te 

gaan met datgene wat de mens, natuur en milieu ons brengt. De brancheorganisatie wil daarom haar 

leden ervan overtuigen dat dit begrip meer inhoudt dan het voldoen aan wettelijke bepalingen.  

 

Dibevo zal de komende jaren haar leden ondersteunen bij de implementatie van mvo-activiteiten in de 

bedrijfsvoering. Hierbij zal gestreefd worden naar een balans tussen optimale winst, aandacht voor het 

milieu en zorg voor mensen. Relevante thema’s waar op gericht gaat worden: 

 Energiebesparing; 

 Ketenverantwoordelijkheid (duurzaam inkopen en duurzaam transport); 

 Waterbesparing; 

 Dierenwelzijn / herkomst; 

 Transparantie en communicatie met de maatschappij. 

 

Samenwerking 
Door samenwerking met MVO Nederland, en eventuele andere partijen die mvo actief inzetten, wil 

Dibevo de relevante thema’s op de agenda zetten door de volgende punten te realiseren: 

 Praktische handvatten ontwikkelen die ondernemers kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering; 

 Informatie over mvo via de huidige communicatiemiddelen, zoals de website, digitale 

nieuwsbrief en het Dibevo-Vakblad; 

 Dibevo-leden informeren over activiteiten van MVO Nederland via social media; 

 Mvo agenderen op diverse (leden)bijeenkomsten; 

 Dibevo, MVO Nederland en eventuele andere partijen versterken elkaar door het delen van 

kennis en ervaring. 

 

Door het ondertekenen van dit manifest is Dibevo officieel partner van het brancheprogramma van 

MVO Nederland. Hiermee committeert Dibevo zich aan de doelstelling om maatschappelijk verantwoord 

ondernemen binnen de gezelschapsdierensector blijvend op de agenda te zetten en de leden aan te 

moedigen dit ten uitvoer te brengen. 


